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Kålltorp Bygg:s Verksamhetspolicy är vårt ramverk för våra grundläggande mål och riktlinjer för 
hur vi vill att företaget ska fungera avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi åtar oss att följa 
lagkrav och andra krav som ställs på oss inom dessa områden.

Nöjda beställare och kollegor är förutsättningen för vår existens. Detta strävar vi efter genom ett 
målmedvetet arbete med hjälp av våra kärnvärden; Personliga, Effektiva, Kunniga och Ansvars- 
tagande (PEKA). Vår ambition är att samtliga inblandade ska vara nöjda.

Kvalitet genomsyrar vår verksamhet i såväl planering som produktion. Överlämnande ska ske  
vid avtalad tid och hålla avtalad kvalitet. Våra leverantörer samt underleverantörer är viktiga för 
oss och slutkvalitén. Vi har genom åren byggt upp ett gediget kontaktnät med trygga samarbets-
partners som skapar goda förutsättningar för effektivitet och en hög kvalitet genom hela processen.

I samtliga entreprenader utser vi en kontaktperson som står till beställarens tjänst. Denna form 
skapar för oss en god möjlighet att kunna tillmötesgå beställarens önskemål och ambitioner 
gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Detta tillsammans med ömsesidig respekt främjar för ett 
framgångsrikt samarbete och projekt.

Att skydda miljön, förebygga föroreningar samt att minska våra avfall i våra projekt skapar hållbara 
byggnader och bidrar till en bättre miljö för kommande generationer. 

Kålltorps Bygg är medlem i Sveriges Byggindustrier och följer Samhällsbyggnads sektorns etiska 
regler, detta för att främja konkurrens och för att vidareutveckla vår bransch i en positiv riktning.

Genom kontinuerlig utbildning och uppdatering inom lagar, krav och förordningar är vi uppda-
terade och kunniga inom vårt ansvarsområde. Detta skapar också en attraktiv arbetsplats där 
fortbildning värdesätts och premieras.

Företaget accepterar ingen form av diskriminering eller kränkande behandling. Genom lyhördhet 
och korta beslutsvägar gör sig ledningen tillgänglig och har möjlighet att agera snabbt vid eventu-
ella brister. Vi har nolltolerans mot alkohol och övriga droger.

På våra byggarbetsplatser används de skyddskläder som fordras, såsom t ex varselklädsel, hjälm 
och skyddsskor. Vi vill att våra arbetsplatser ska vara hälsosamma och säkra. Vi arbetar proaktivt 
för att motverka ohälsa samt arbetsrelaterade skador.

Alla ansvarar för erfarenhetsåterföring samt att rapportera eventuella brister så att vi kan ta 
ansvar och ständigt förbättra oss.
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